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Terv- és engedélyköteles készülékcsere
Hazánkban is bevezették a 813/814/EU energiahatékonysági rendeleteket, amelyek többek között sok, korábban engedélyezett, de messze nem korszerű és energiahatékony berendezésfajta további forgalmazását
is megtiltják. Behoztak viszont a közhasználatba egy új kifejezést, az ErP-rendeletet (Energy-related Products
Directive).

Mi az ErP-rendelet?
Az Európai Bizottság megalkotta a 811/812/813/814/2013/EU rendeletet és tanácsi irányelvet a helyiségfüggő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények végrehajtásáról (ez lett köznapi néven az ErP-rendelet), azaz az energiával kapcsolatos termékek irányelvét. Az irányelv az energiahatékonyság, illetve a hatásfok alapján gyakorlatilag tiltja azoknak az olaj- és
gázkazánoknak a gyártását és forgalmazását, amelyeknek az éves átlagos hatásfoka nem éri el a 86%-ot,
amennyiben névleges hőteljesítményük 400 kW alatt van. A megadott 86%-os hatásfokot az esetek döntő
többségében a kondenzációs kazánok tudják teljesíteni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Ezentúl kötelező az energiahatékonysági címke alkalmazása valamennyi forgalmazott termékre. A 811-es és
812-es rendelet tartalmazza a fűtőberendezések és vízmelegítők címkézéséről szóló szabályzatokat – ezután
a vásárló a hűtőgép vagy villanykörte vásárlásakor megszokott címkével fog találkozni. Meg fog lepődni, mert
várhatóan csak olyan kazánt fog találni, amely minimum „A” kategóriás lesz, hiszen a hatásfok-kritérium az
összes hagyományost kizárja. Tartalmazni fogja a címke a hatásfokot külön a fűtésre és a használati meleg
vízre, a zajkibocsátás mértékét és a névleges teljesítményt. Természetesen fel lesz tüntetve a gyártó és a
termék pontos típusa is.
Az alábbi esetekben terv- és engedélyköteles a készülékcsere:
− ha a méretlen oldalt is érinti az átalakítás (csatlakozó vezeték, csatlakozási pont és gázfogyasztásmérő
közötti szakasz),
− ha a gázfogyasztásmérőt nagyobb teljesítményűre szükséges cserélni,
− ha az új készülék hőterhelése nagyobb az előzőénél,
− ha a csere mellett új készülék felszerelésére is szükség van,
− ha csak fogyasztói vezetékcsere történik.
Az átalakításról gáztervet kell készíttetni jogosultsággal rendelkező épületgépész-mérnök végzettségű tervezővel.
A tervet felülvizsgálatra be kell nyújtani ügyfélszolgálatunkon.
A jóváhagyott gázterv alapján a kivitelezést gázszerelői jogosultsággal (és érvényes, arcképes gázszerelői
igazolvánnyal) rendelkező szakember végezheti.
A gázszerelők, illetve a jogosultsággal rendelkező mérnökök, tervezők névjegyzéke a www.mmk.hu honlapon érhető el.
A kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést az ingatlan tulajdonosa vagy megbízott kivitelezője a
szerelési nyilatkozat és megrendelés benyújtásával kezdeményezheti ügyfélszolgálatunkon. Az ellenőrzést 8
napon belül, a megrendelővel egyeztetett időpontban lefolytatjuk.
A sikeres műszaki ellenőrzéssel lezárul a készülékcsere folyamata.
A gázfogyasztásmérő esetleges le- és felszereléséről a tervező tud tájékoztatást adni, efelől nála lehet érdeklődni.
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